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फ्लोरेन्स नाइट िंगेल  

“चला, युरोपचा एक मोठा दौरा करू,” 
श्रीमती नाइट िंगेल श्रीयुत नाइट िंगेल यािंना 
म्हणाल्या, “श्रीमिंत लोक करतात तसिं.” 

दौऱ्यावरून घरी परतेपयतं तयािंना दोन 
अपतये झाली होती. अपतयािंचा जन्म ज्या 
शहरािंत झाला, तया शहरािंवरून तयािंनी तयािंच े
नामकरण केले – पारे्थनोप आखण फ्लोरेन्स.   

फ्लोरेन्स पारे्थनोप 



नाइट िंगेल कु ुिंब इिंग्लिंडच्या 
डबीशायर प्ािंतातील एका घरात राहात. 
ते घर िपू मोठे होते, परिंतु श्रीमती 
नाइट िंगेलना ते पुरेसे मोठे वा त नसे.  

म्हणून तयािंनी हॅम्पशायर प्ािंतात 
आणिी मोठे घर िरेदी केले.  

तया घरात फ्लोरेन्सला िळेायला 
भरपूर िेळणी आखण पाळीव प्ाणी होते 
आखण सत्तावीस चलुत भाविंडसेुद्धा.  



तयाकाळी मुलीिंच ेजीवन िपू वेगळे 
होते. गरीब मुलीिंना शशकायला एकही शाळा 
नव्हती. श्रीमिंत घरच्या मुलीिंनाही जास्त 
शशक्षण टदले जात नव्हते.  

तरी फ्लोरेन्सने आपल्या वडडलािंच्या 
पाटठिंब्याने बरेच शशक्षण घेतले. 

आज कशापासून 
सुरुवात करायची?  

लॅट न! ग्रीक  
लॅट न 
जममन 
फ्रें च 

इततहास 
ततवज्ञान 

फ्लोरेन्सची आई चचिंततत होत असे. 
“जास्त शशकलेल्या मुलीिंना कुणी पसिंत 
करत नाहीत!“ ती म्हणे. “पपयानो वाजव, 
पवणकाम कर, िुलिं सजव – हे सगळिं 
शशकून घे, फ्लोरेन्स!” 

पण फ्लोरेन्सला िुले सजवण्यापेक्षाही 
जास्त काही करण्याची इच्छा होती.   



फ्लोरेन्स सतरा वर्ांची असताना 
नाइट िंगेल कु ुिंब पुन्हा युरोपला गेले. 
तयािंनी अनेक देशािंच ेदौरे केले आखण 
िपू मौजमस्तीही केली.  

पण िपू फिरल्यावर फ्लोरेन्सला 
किं  ाळा आला. घरी परतल्यावर ती 
िशु झाली.  

“िपू झाल्या पार्टमया, आतातरी 
मला गखणत शशकू दे,” ततने आजमवी 
स्वरात म्ह ले.   

मुलगी गखणत  
शशकणार! 

ततच्या आईवडडलािंना ततचा हा 
तनणमय अजजबात पसिंत पडला नाही.  



मग फ्लोरेन्सने आईवडील 
परवानगी देतील असे काहीतरी 
करायचा पवचार केला. ती गरीब आखण 
आजारी लोकािंना भे ू लागली, तयािंना 
शक्य तेवढी मदत करू लागली.  

याचा ताप 
उतरवायला हवा, पण 

कसा?  

फ्लोरेन्सला हे ज्ञान शमळवणे 
आवश्यक वा ू लागले. “एिाद्या 
हॉस्पी लमध्ये काम करायला हविं,” ती 
मनाशी म्हणाली.  

फ्लोरेन्सला हॉस्पी लमध्ये काम 
करायच ेआहे, हे ऐकून ततच ेवडील 
रागावले. तयाकाळातील हॉस्पी ल 
आजच्यासारिी नव्हती.   

“नशसगं?” आईने म्ह ले. “लाज 
वा ते मला!  तयापेक्षा स्वयिंपाकीण हो!” 



पण एका व्यडिने फ्लोरेन्सची 
बाजू घेतली. ते होते शसडनी हबम म, 
एक अतयिंत प्ततपित व्यडि.  

शसडनी हबम म 
महाराणीचे शासकीय 

अचिकारी 

“नशसगं क्षेत्राला तुझ्यासारख्या 
लोकािंची गरज आहे. तुला िरोिरिंच 
शशकायचिं असेल तर या पुस्तकािंपासून 
सुरुवात कर!” 

फ्लोरेन्सने पुस्तके घेतली 
आखण तयािंचा अभ्यास केला, 
एकािंतात, गुपचुप.   



पुस्तके वाचनू फ्लोरेन्सला उमगले 
की ततला बरेच बदल घडवून आणावे 
लागतील.  



फ्लोरेन्स एकोणतीस वर्ांची झाली 
तेव्हा ररचडम मॉन्क न शमल्नेस नावाच्या 
एका पत्रकाराने ततला लग्नाची मागणी 
घातली.  

“मी एकाचवेळी चािंगली नसम आखण 
चािंगली पत्नी बनू शकत नाही. तयामुळे हा 
प्स्ताव मान्य करू शकत नाही,” फ्लोरेन्स 
उदासपणे उत्तरली.   

“आम्ही तुला परदेशी पाठवू,” 
ततची आई म्हणाली. “तयामुळे तरी 
नसम बनायचा वेडा पवचार तुझ्या 
डोक्यातून तनघनू जाईल!” 

कैसरवर्थम इजन्स् र्टयू   

स्वयिंसेवी नसमचे स्वागत आहे!  

 पण असे काहीच घडले नाही. 
याउल , परदेशात असताना फ्लोरेन्सला 
शशकून घेण्याची सिंिी गवसली. ततरे्थ 
ततला रोिायला कुणीच नव्हते.  



हॉस्पी लमध्ये फ्लोरेन्स रोज 
सकाळी पाच वाजता उठत असे व 
रात्री उशीरापयतं काम करत असे.  

दोन तासािंनी ड्रसेीिंग बदलेन तुमचिं.  

तुम्ही नसम असाल तर 
लवकर बरा होईन मी.  

तीन मटहन्यािंनी ती घरी 
परतली तेव्हा अभ्यास करायला 
घरातच ततला िपू काम शमळाले.  

फ्लोरेन्स आपल्या आजारी कु ुिंबबयािंची 
शुश्ररु्ा करत होती तेव्हा ततची ख्याती 
दरूदरूवर पसरली. ततला एक मोठे हॉस्पी ल 
चालवण्याची पवनिंती करण्यात आली.  

हाले स्री  

माझ ेआशीवामद घेऊन जा.   

कसिं जमेल! 



हॉस्पी ल चालवायच ेम्हणजे 
तेर्थील सगळी कामे स्वत:च 
करायची, हे फ्लोरेन्सला लवकरच 
उमगले. याच काळात पवर्मज्वर या 
भयिंकर रोगाची सार्थ पसरली.  

कापूस  

साबण 

सार्थीमध्ये हजारो लोक 
आजारी पडले. फ्लोरेन्स 
पवर्मज्वर रुग्णािंनी भरलेल्या एका 
हॉजस्प लमध्ये गेली.  

कु ुिंबबयािंना ततची काळजी वा ू 
लागली. पवर्मज्वर पर्टकन होऊ 
शकतो. तयाने फकतयेक लोकािंचा जीव 
घेतला होता.  



पण रोगाची सार्थ हा एकच 
िोका नव्हता. रशशया आखण 
तुकम स्र्थान यािंच्यात युद्ध सुरू झाले 
होते. एका वर्ामनिंतर, बि न आखण 
फ्रान्सही रशशयापवरुद्ध उभे ठाकले.  

लवकरच एक वाई  बातमी आली.  

द  ाइम्स  14 ऑक् ोबर 1854 

रणािंगणापेक्षा हॉस्पी लमध्ये जास्त मतृयू 
- पवल्यम हॉवडम रसेल 

जिमी सैतनकािंना तुकम स्र्थानच्या 
स्कु ारी गावात नेत. पण ततर्थे 
डॉक् रािंच्या मदतीसाठी एकही नसम 
नव्हती. 

“सैतनक तनष्कारणच मरतायत. मला 
काहीतरी केलिं पाटहजे,” फ्लोरेन्सच्या 
मनात आले.  



म्हणून फ्लोरेन्सने शसडनी हबम म यािंना पत्र          
शलटहले.... 

पूवी शसडनी हबम मने फ्लोरेन्सला शलटहले  
होते तसेच.  

शसडनी हबम मने फ्लोरेन्सला स्कु री 
गावच ेहॉस्पी ल चालवायची पवनिंती 
केली. लवकरच फ्लोरेन्स आखण अडतीस 
नसमचा तािा तुकम स्र्थानकड ेरवाना झाला. 

प्शशया 
रशशया 

तुकम स्र्थान 

ऑजस्रया 

स्पेन 

फ्रान्स 

फिशमया 

4 नोव्हेंबर 1854 रोजी त े
स्कु रीला पोहोचले. तयावेळी 
फ्लोरेन्स चौतीस वर्ांची होती.  



तेर्थील हॉस्पी ल कोंद  आखण 
गशलच्छ होते. सवमत्र जिमी सैतनक 
पडून होते, काही मरत होते आखण 
अचिकाचिक जिमी सैतनक येतच होते.  

ततरे्थ िपू अस्वच्छता होती. 
तेर्थील पाणी स्वच्छ नव्हते. ततर्थे 
और्िे, बँडजे, साबण,  ॉवेल या 
आवश्यक वस्तुिंची उणीव होती.  

जिमी सैतनकािंची अवस्र्था 
सुिारण्याऐवजी आणिी बबघडत 
चालली होती.  



“आिी सैतनकािंना स्वच्छ करून 
चािंगलिं िाऊ-पपऊ घातलिं पाटहजे,” 
फ्लोरेन्स म्हणाल्या. मग सवम नसम या 
कामात गुिंतल्या.  

मग फ्लोरेन्सने एक घर भाड्याने 
घेतले. ततर्थे सैतनकािंच्या चादरी आखण 
कपड ेिणु्यासाठी लाँड्री सुरू केली.  

या कामादरम्यान ततला झोप िारशी 
शमळाली नाही.  



ततला दररोज नवनव्या 
समस्यािंना सामोरे जावे लागत असे.  

कोबीच ेगड्ड ेआलेयत....पण 
सगळे सडलेयत! 

पवटहरीत एक मेलेला  
घोडा आहे! 

यािंना वळेेत तनणमय 
घेता येत नाही!  

याउपर वाई  गोष्ट म्हणजे, काही 
डॉक् रना आखण सैन्यातील काही 
अचिकाऱ्यािंना फ्लोरेन्स आवडत नव्हती, 
ततच ेकाम आवडत नव्हते.  

“युद्धकाळात हॉस्पी ल कसिं 
चालवायचिं, हे एका बाईला काय 
कळणार?” ते म्हणू लागले.  

प्तयेक वॉडमला  
नवा रिंग लावला 

पाटहज!े 

पण फ्लोरेन्सने ठामपणे 
तयािंच्याकडून कामे करून घेतली. 
हळूहळू, हॉजस्प लची जस्र्थती सुिारू 
लागली.  



जिमी सैतनकािंना फ्लोरेन्सबद्दल  
िपू आदर वा ू लागला. ततने तयािंना 
बरे करण्यासाठी जीवाच ेरान केले 
होते.  

ततने इिंग्लिंडहून पुस्तके, िेळ 
आखण फ्रान्सहून बुपद्धबळ मागवले.  

ज्या सैतनकािंना शलिाण जमत 
नसे, तयािंना ती स्वत: पत्रे शलहून देत 
अस.े  

दररोज ती सैतनकािंना शुभरात्री 
म्हणण्यासाठी प्तयेक वॉडममध्ये 
िेरी मारत असे.  

ती बबघडवतेय तयािंना.  

सैतनक फ्लोरेन्सला किं दीलवाली 
ताई (लेडी पवर्थ द लँप) म्हणू 
लागले. 



मग फ्लोरेन्स स्वत: गिंभीर आजारी 
पडली. ततच्या जगण्या-मरण्याची  
कुणालाच िात्री नव्हती, तब्बल बारा 
टदवस.   

तोवर इिंग्लिंडमिील लोकािंपयतं 
ततच्यापवर्यी, ततच्या िाडसी 
कायामपवर्यी बातमी पोहोचली.   

लोक ततची बातमी ऐकण्यास आतुर 
असत.  

युद्ध र्थािंबल्यावर, इिंग्लिंडमध्ये 
फ्लोरेन्सच्या स्वागतासाठी मोठा समारिंभ 
आयोजजत करण्यात आला.  

पण फ्लोरेन्सला हा सारा बडजेाव 
पसिंत नव्हता. ततने आयोजकािंना चकवले.  

  आपली बॅग, जस्मर्थ मॅम.  

तया या जहाजात नाहीत.  



महाराणी जव्हक् ोररयाने फ्लोरेन्सला 
स्कॉ लिंडमध्ये आपल्यासोबत राहाण्याच े
तनमिंत्रण टदले.  

तयािंना उपदेश देऊ 
नकोस! लक्षात असू दे, 
तया महाराणी आहेत.  

फ्लोरेन्सने महाराणीला स्कु रीतील 
भीर्ण पररजस्र्थतीची माटहती टदली. 
“आपण वेळीच उपाययोजना केली नाही 
तर पररजस्र्थती चचघळेल,” ती म्हणाली.  

मग फ्लोरेन्सने महाराणीला 
आपल्या काही कल्पना ऐकवल्या.  

“ततच्या ज्ञानाने आखण पररपक्वतेने 
आम्ही िपू प्भापवत झालो,” महाराणी 
म्हणाल्या.  



अनार्थालय 
मुलािंना फकतीवेळा 

ताजी िळिं शमळतात?  

खिसमसला. प्तयेकाला  
एक आलुबिुार शमळतो.  

फ्लोरेन्सला िि सैन्याच ेहॉस्पी ल 
बदलायच ेनव्हते.  

ततने गरीबातील गरीब लोक राहातात, 
अशा अनार्थालयािंच ेदौरे केले. ती 
झोपडपट्टयािंमध्ये फिरली. ततर्थे लोक 
दा ीवा ीने राहात. ततरे्थ आजार वेगाने 
पसरत. 

काय चकुतेय? ती पवचार करू 
लागली, पररजस्र्थती सुिारण्यासाठी उपाय 
शोि ूलागली.    

काय करायला हवे, यापवर्यी ती 
समाजातील मातब्बर लोकािंना सािंगू 
लागली, तयािंनी ततच्या बोलण्याकड ेसपशले 
दलुमक्ष केले तरीही.  

हळूहळू, ततने आपले काम पूणम केले.  



शसडनी हबम म यािंना फ्लोरेन्सची काळजी 
वा ू लागली. “तू कामात जास्तच बुडून 
गेलीयस,” ते म्हणाले.  

“एवढिं पुरेसिं नाही, शसडनी! आता मी 
भारतासिंबिंिी काही योजना बनवतेय,” 
फ्लोरेन्स म्हणाली. 

भारत 

भारत िपू दरू अिंतरावर होता 
आखण तयाकाळी ततरे्थ इिंग्रजािंच ेराज्य 
होते. ततर्थे लािो लोक आजार आखण 
भुकेने मरत होते.  

फ्लोरेन्सने सिंपूणम भारतातील 
डॉक् रािंना पत्र ेशलटहली. ततने तयािंना 
बऱ्याच शिंका पवचारल्या.  

ततला ततच्या शिंकािंची उत्तरे आली. 
भारताच्या समस्यािंवरील आपल्या एका 
अहवालात ततने ही उत्तरे नोंदवली. हा 
अहवाल दोन हजार पानािंचा होता.  



चाळीस आखण साठ वयादरम्यान 
फ्लोरेन्स अनेकदा आजारी पडली. पण 
बबछान्याला चचक ून ततने काम करणे 
बिंद केले नाही. ततच्या मािंजरी मात्र 
ततच्या बबछान्यात सुस्तपणे पडून राहात.  

शासनाने नसमसाठी एक प्शशक्षण 
शाळा सुरू केली आखण ततला 
फ्लोरेन्सच ेनाव टदले. येरे्थ प्शशक्षण 
घेताना पवद्यार्थी हॉजस्प लमध्ये राहात.  

तया बघा 
नाइट िंगेल 
नसम.  

वर्ामला दहा पौंड 
पॉक मनी! 

सें  
र्थॉमस 
हॉस्पी ल 

नसमसाठी 
नाइट िंगेल 
प्शशक्षण 
शाळा 

फ्लोरेन्स आपल्या पवद्यार्थयांशी िार 
दयाळुपणे वागत असे. ती तयािंच्यासाठी 
चहापान आयोजजत करत असे. ते सुट्ीवर 
जाताना ती तयािंना पैसेही देत असे.  



फ्लोरेन्स ऐिंशी वर्ांची झाली तेव्हा 
ततची दृष्टी बरीच अिंिकु झाली आखण 
ततला आपले काम र्थािंबवावे लागले. तयाच 
वर्ी महाराणी जव्हक् ोररयाच ेतनिन झाले.  

नवा राजा, एडवडम सातवा, याने 
फ्लोरेन्सला ऑडमर ऑि मेरी  हा पवशरे् 
सन्मान टदला. पटहल्यािंदाच हा सन्मान 
कुणा स्त्रीला देण्यात आला होता.   

वयाच्या नव्वदाव्या वर्ी फ्लोरेन्सचा मतृयू 
झाला. लोकािंनी ततचा अिंतयसिंस्कार मोठ्या 
समारिंभपूवमक वेस् शमन्स् र अॅबे येरे्थ केला.  

 

फ्लोरेन्स नाइट िंगेल 

जन्म 1820  

मतृयु 1910 

िरिंतर, फ्लोरेन्सने आपल्या मतृयुनिंतर 
कोणताही समारिंभ आयोजजत करू नये, 
असे लोकािंना सािंचगतले होते.  



आणिी काही माटहती  

डॉक् र आखण नसम 

पटहल्या बि ीश स्त्री डॉक् रला 
अभ्यासासाठी अमेररकेला आखण जस्वतझलडंला 
जावे लागले. तयाकाळी बि ीश पवद्यापीठािंत 
केवळ पुरूर्च शशकू शकत असत.  

नाइट िंगेल प्शशक्षण शाळा 

नाइट िंगेल प्शशक्षण शाळेने दािवून 
टदले की नशसगंच ेकाम िि बबछान्यािंच्या 
चादरी बदलणे आखण आजाऱ्यािंना अन्न 
िाऊ घालणे एवढेच नसते. पटहल्यािंदाच 
नसमनी गणवेर् घालून परीक्षा टदल्या.  

खिडक्या आखण पडदे 

फ्लोरेन्सच्या काही सुिारणा साध्यासरळ 
होतया, जसे हॉजस्प लच्या खिडक्या उघडणे! 

अनेकािंच्या मते ताजी हवा आजार पसरवतात 
म्हणून, खिडक्या टहवाळ्याच्या सुरुवातीलाच 
बिंद करून ठेवल्या जात.  

बऱ्याच हॉस्पी लमध्ये शौचालये नव्हती, 
बबछान्यािंिाली शौचासाठी भािंडी ठेवलेली असत. 
ती नेहमी शौचाने भरून गेलेली असत.  

फ्लोरेन्सने आपल्या हॉस्पी लमध्ये 
प्तयेक दोन रुग्णािंच्या बबछान्यािंदरम्यान 
पडदे लावण्याची व्यवस्र्था केली. तयापूवी 
एिाद्या रुग्णाच ेऑपरेशन इतर 
बबछान्यािंवरील रुग्णािंसमोरच होत असे.  



काही महत्त्वाच्या तारिा 

फ्लोरेन्स नाइट िंगेलचा जीवनिम 

1820 फ्लोरेन्सचा जन्म 12 मे रोजी, इ लीच्या फ्लोरेन्स शहरात झाला. 
1837 जव्हक् ोररया इिंग्लिंडच्या महाराणी बनल्या. फ्लोरेन्स यूरोपच्या दौऱ्यावर 
गेली.   

1851 जममनीतील डसेलडोिम  शहरातील कैसरवर्थम सिंस्रे्थत तीन मटहने काम केले.   

1853 लिंडनच्या हाले स्री  भागात आपले पटहले हॉस्पी ल चालवले.  

1854 फिशमया युद्ध सुरू झाले. नोव्हेंबरमध्ये फ्लोरेन्स सैन्याच्या हॉजस्प लमध्ये 
काम करण्यासाठी तुकम स्र्थानातील स्कु री गावात गेली.  

1855 फ्लोरेन्स गिंभीर आजारी पडली आखण निंतर बरीही झाली.  

1856 युद्ध समाप्त झाले. फ्लोरेन्स इिंग्लिंडला परतली आखण महाराणी 
जव्हक् ोररयािंना भे ली.   

1860 लिंडनमध्ये नसमसाठी नाइट िंगेल प्शशक्षण शाळा सुरू झाली.  

1901 महाराणी जव्हक् ोररयाच ेतनिन.   

1907 फ्लोरेन्सला ऑडमर ऑि मेरर ने सम्मातनत केले गेले. 

1910 13 ऑगस्  रोजी फ्लोरेन्सचा मतृयू झाला. 


